
Walking Bike
Sétáló bicikli / Gyakorlóbicikli

Cikk szám: 23231

Szerelési diagramm

Figyelem: egyszerű összeszerelési lépések felnőtteknek!

Lépés 1: nyissa ki a csomagolást és vegyen ki belőle minden tartozékot.
Lépés 2: szerelje be az első kereket a villába a mellékelt szerszám és csavar 
segítségével.
Lépés 3: a villát a kerékkel együtt szereljük a fővázhoz a csavar és a szerszám 
segítségével úgy, ahogyan az a képen is látható.
Lépés 4: illessze a kormány csövét a váz csövébe és rögzítse azokat a csavarral, 
mellékelt szerszámmal.
Lépés 5: zárja be a csövet azáltal, hogy a legalsó pozícióhoz fordul.
Lépés 6: illessze be a nyeget a megfelelő magasságba (2 pozíció állítása 
lehetséges, A&B), majd zárja be a csövet azáltal, hogy a legalsó pozícióhoz 
fordul.
Lépés 7: szerelje a hátsó kereket is a főváz villájába úgy, ahogyan azt a Lépés2-
ben leírtuk előzőleg.
Lépés 8: ELKÉSZÜLTÜNK



Walking Bike leírása

A sétabicikli   beállítása  :    állítsa be az ülés magasságát úgy, hogy gyermekének 
könnyű legyen a le- és felszállás, valamint ügyeljünk arra, hogy a gyermek lába 
leérjen a talajra. Ezenkívül ne feledkezzen meg a kormány magasságának 
igazításásról sem, figyeljen rá, hogy a kormány egyenesen álljon.

Els  ő   próba:    amint a gyermek a sétálóbiciklit felemelni tudja a földről, már 
kezdődhet is a gyakorlás. Hosszú magyarázatokra nincs szükség, hagyjuk a 
gyermeket kipróbálni a biciklit; vagy mutassuk meg a gyermeknek mire is való 
a bicikli. A gyermekek maguktól is gyorsan ráéreznek , hogyan tudják maguk 
irányítani a biciklit. Vigyázzon rá, hogy a gyermek az ülésen rendesen üljön, ne 
oldalasan. 

Gurulás:  Nyomuljon a gyermek előre a jobb és bal lábát felváltva használva. 
Simábban megy a gyakorlás, ha a gyermek a lábbal löki el magát. Ezáltal 
könnyebben és gyorsabban fog menni a tanulás.

Kormányzás:  a legkönnyebb módja az irányításnak a járóbiciklivel ha a hát- 
és fenék segítségével irányítunk. Amint gyermeke ezt a fortélyt megértette, 
gondtalanul fog hajtani ezzel és más biciklivel is. A sétáló bicikli használata 
fejleszti az egyensúlyozó képességet, a testi és szellemi fejlődést, megerősíti a 
hátat, és játékosan rávezeti a gyermeket a mozgás örömeire.

Arra az esetre, ha a gyermek egy segít  ő   kezet igényel:   ültessük a gyermeket 
a bicikli ülésére, a kezeit a kormányra téve, és indítsuk el a gyakorlás 
folyamatát, mozgassuk a kerékpárt balról jobbra.

Fékezés: a járóbiciklinél  lábbal kell fékezni. Kérjük figyelmeztesse gyermekét, 
hogy minden időbe le tudja láblerakással fékezni a biciklit, de ehhez szükséges 
egy stabil cipő.

Kezelés és karbantartás: a járóbicikli robosztus építésű jó minőségű 
alapanyagokból készült és ezért elég sokat kibír, ha nem is használtos. Tisztítsa 
a biciklit egy nedves rongyal, esetlegesen valamilyen semleges alapanyagú 
tisztítószerrel.

Küls  ő  - és bels  ő   használat:   a járóbicikli kinti és benti használatra is egyaránt 
alkalmas. Kérjük vigyázzon, hogy gyermeke egyedül ne gyakorlonjon, 
vezessen utakon.
Ezt a kisjárművet ne használják veszélyes helyeken, mint például forgalmas 



utakon, vagy országutakon. Ezt a játékot elővigyázatosan kell használni, arra 
ügyelve, hogy ne keletkezzenek sérülések a felhasználóba és egy harmadik 
személyben sem. Kerüljük az esés veszélyét.


